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HÅLLBARHETSSTRATEGI OCH STYRNING 
Fokusområden och mål 2020 

Fokusområden och mål 
Klövern har långsiktiga och ambitiösa mål inom hållbarhetsområdet. Vår övergri-
pande målsättning är att säkerställa en attraktiv fastighetsportfölj som skapar 
långsiktigt uthålligt värde utan negativ inverkan på människa och miljö.

Hållbarhetsarbetet är kategoriserat utifrån fyra fokusområ-
den. Det är integrerat i alla delar av verksamheten och syf-
tar till konkreta resultat. Fokusområden och hållbarhetsmål 
speglar Klöverns ansvar mot sina intressenter, men också de 
områden där möjligheterna att påverka är som störst, de vä-
sentliga aspekterna. De beskriver dels hur Klöverns verksam-

het bidrar till att uppnå FN:s Globala hållbarhetsmål och 
adresserar samtidigt de största affärs- och klimatrelaterade 
riskerna och möjligheterna.

Våra målsättningar siktar mot att säkerställa att Klövern 
behåller positionen som ett av de mest hållbara fastighetsbo-
lagen. Genom intressentdialogerna har väsentlighetsanalysen 

Viktiga målsättningar
  Överskottsgraden ska uppgå till minst 65 procent.
  Den justerade soliditeten ska långsiktigt uppgå till  

minst 40 procent.
  Nöjd-Kund-Index (NKI) ska uppgå till minst 75.
  Klöverns leverantörer ska arbeta i enlighet med Klöverns 

uppförandekod för leverantörer. 

Viktiga målsättningar
  Ett hållbarhetsramverk ska tas fram i alla stadsutvecklings-

projekt.
  Byggnader motsvarande hälften av Klöverns fastighetsvärde 

ska miljöcertifieras.

HÅLLBAR STADSUTVECKLING LÅNGSIKTIG VÄRDEUTVECKLING 
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Vi investerar långsiktigt
I grunden för vår hållbarhetssyn ligger en strävan efter att 
skapa långsiktiga värden. Både ekonomiska och mänskliga. Vi 
investerar inte för kortsiktig vinst därför säljer vi nästan aldrig 
de fastigheter vi bygger. Vi vill skapa en ekonomisk stabilitet 
som går över och bortanför konjunkturer.

Vi förbättrar staden
Hållbarhet för oss är också att vi vill att hela staden ska leva. 
Vi blir mer inspirerade av att lyfta ett område eller en fastighet 
med potential än att göra fina gatan ännu finare. Tillsammans 
med våra hyresgäster fyller vi områden med liv och näring. 
Det är så vi kan skapa långsiktiga värden, för samhället, 
ekonomi och planeten. Genom att växa med samhället runt 
omkring oss. Med närhet och engagemang.
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HÄLSA OCH ENGAGEMANG 

HÅLLBARHET GENOM NÄRHET OCH ENGAGEMANG

Viktiga målsättningar
  Klövern ska ha engagerade, affärsdrivna medarbetare som 

lever upp till bolagets värderingar och är goda ambassadörer.
  Klövern ska erbjuda en sund och säker arbetsmiljö där alla  

mår bra.

KLIMAT

Viktiga målsättningar
  År 2022 ska all energi som används i Klöverns byggnader ha  

sitt ursprung i förnybara källor.
  År 2022 ska minst 75 procent av Klöverns fastigheter ha en 

energianvändning lägre än 100 kWh/kvm.
  År 2025 ska motsvarande 5 procent av elanvänd- 

ningen vara egenproducerad och komma från förnybara 
källor.

  År 2025 ska Klövern vara klimatneutralt i förvaltnings-
verksamheten.

  År 2030 ska energianvändningen halveras jämfört med  
2018 års nivå 101 kWh/kvm.

  Klövern ska sträva efter att minimera det avfall som går 
till förbränning och deponi, samt öka andelen avfall som 
återvinns eller återbrukas.

förändrats över åren. Den förändring vi ser tydligast är påver-
kan till följd av EU:s paket för hållbara finanser och finansiä-
rernas ökade efterfrågan på gröna tillgångar att investera i, 
krav på hantering av klimatrelaterade risker och möjligheter, 
samt ytterligare fokus på minskad klimatpåverkan. 

GLOBALA MÅLEN FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
Globala målen, även kända som Agenda 2030, är den mest 
ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit. Klöverns fokusområden och hållbarhetsmål 
beskriver hur Klöverns verksamhet bidrar till de Globala Målen 
på de områden där våra möjligheter att påverka är som störst. 
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Bättre hälsa för medarbetare och kunder
Hållbarhet för oss är människor som är engagerade och mår 
bra. Därför arbetar vi ständigt för att Klövern ska bidra till att 
både hyresgästers och medarbetares hälsa förbättras.

Ett klimatarbete som tål granskning
Vi har ett klimatarbete vi är trygga med, och låter oberoende 
forskare från organisationen Science Based Targets granska 
om vi uppfyller Parisavtalets mål om stoppade klimatföränd-
ringar.


